REGLEMENT FOR VESTLANDSSERIEN
Versjon 17.0
Formålet med serien er å skape lokale og regionale konkurransemuligheter for alle kretsens aktive
dansere/dansepar. Vestlandsserien for de enkelte dansegrenene arrangeres innenfor de til enhver tid
gyldige konkurransereglementer fra grenseksjonene i Norges Danseforbund.
Reglementet tas opp til årlig vurdering på samarbeidskonferansen
ARRANGEMENTET
FORDELING AV RUNDER
Det bør arrangeres 6 konkurranser hvert år, 3 om våren og 3 om høsten.
Kretsstyret bestemmer hvilken runde som er kretsmesterskap. Kretsmesterskapet bør legges til
høsten så det er omtrent ett år mellom kretsmesterskapene. Kretsmesterskapet bør over tid legges til
alle klubbene. En bør tilstrebe å unngå å legge kretsmesterskapet til 6. runde.
Rundene fordeles av kretsstyret etter søknad fra klubbene. Søknadsfrist er 30. september.
DELTAKELSE
Alle klubbene i kretsen skal inviteres.
Konkurransene er i prinsippet åpne for deltakere fra alle klubber, også utenfor kretsen. Det er
anledning til å sperre for deltagere utenfor kretsen om dette sprenger rammene for arrangementet
(tid, gulvplass, etc). Slik sperring må alltid varsles til kretsen.
RANGERING
Den samlede rangeringen av resultater fra hver runde i vestlandsserien frem til
sammenlagtpremiering er kun for deltagere fra klubber innenfor kretsens område. Ved deltagelse
utenfra kretsen kan det ved større klasser bli nødvendig å arrangere en kretsfinale/plasseringsfinale
for å få rangert de 6 beste danserne/parene innen kretsen til sammenlagt premiering
SERIEMESTER
Den som vinner sammenlagt i serien blir Seriemester.
Det skal være avholdt minst 5 runder i vestlandsserien for at seriemester kåres
For å kunne utnevnes til seriemester må danser/dansepar ha deltatt på mer enn halvparten av
arrangerte konkurranser i regionen.
Ved aldersopprykk som følger fødselsdato(freestyle/ido mm) tar utøver med seg poengene oppnådd
i siste konkurranse før opprykk.
Ved tvunget opprykk i ferdighetsklasse i sportsdans, teller samtlige runder og plasseringspoeng med
i beregningsgrunnlaget for sammenlagtplassering. Sammenlagtplasseringen regnes ut i den klassen
danserne har danset flest ganger i i løpet av året. Ved likt antall starter i begge klasser, teller
danserne med i klassen etter opprykk.
Ved tvunget opprykk i aldersklasse i freestyle/discojazz, beregnes sammenlagt premieringen på
samme måte.
Ved frivillig opprykk i ferdighetsklasse, teller ikke plasseringer og poeng med videre i
sammenlagtberegningen. Dette gjelder alle dansegrener.
Seriemester kåres på på siste VS inneværende år.
Kretsen er ansvarlig for innkjøp av premiene til Seriemesterene.
Forfall
Dersom dansere mister mulighet for sammenlagtpremiering i serien pga sykdomsforfall gjør
at de ikke får deltatt i mer enn halvparten av rundene, kreves legeattest for å sikre at
danserne teller med, men de får ikke poeng. Legeattest skal sendes kretsen.
Dersom dansere mister muligheten for sammenlagtpremiering i serien fordi de representerer

Norge i utenlandske konkurranser, og dette gjør at danserne ikke får deltatt i mer enn
halvparten av rundene, teller de med, men de får ikke poeng. Dansernes klubb er ansvarlig
for å gi kretsstyret dokumentasjon på at danserne har representert Norge i utlandet.

SPORTSDANS
Det danses etter reglement fra grenseksjonen for sportsdans i Norges Danseforbund
http://dansing.no/wp-content/uploads/2016/01/Konkurransereglement-Sportsdans.pdf

ÅPEN KLASSE SPORTSDANS
I hver konkurranse skal det inviteres til en åpen klasse i én standard- eller latindans.
Det skal kun danses basic i denne klassen (beskrevet som BDCs til enhver tid gjeldende basictrinn i
konkurransereglementet for sportsdans).
Hovedommerne fungerer som basicdommer.
Dansene som benyttes i den åpne klassen er i rekkefølge:
vals, samba, tango, jive, quickstep, cha-cha-cha.
Beste par blir premiert, og det blir en oppmerksomhet til de andre finaleparene.
Kretsen dekker utgifter til premier til denne klassen etter avtale.

DANSERE MED SPESIELLEBEHOV
Vurderes i henhold til barneidrettsbestemmelsene innen aktuelle grenen.
BOOGIE WOOGIE
Det danses etter reglement for boogie woogie fra grenseksjonen for Swing og Rock´n Roll i Norges
Danseforbund (http://dansing.no/grener/swing-rockn-roll/ ). Merk at boogie woogie-danserne i
voksen klasse A danser både sakte og rask swing.
ÅPEN KLASSE BOOGIE WOOGIE
I hver konkurranse skal det inviteres til en åpen klasse i boogie woogie.
Det skal danses rask swing (44-46 takter per min)
Beste par blir premiert, og det blir en oppmerksomhet til de andre finaleparene.
Kretsen dekker utgifter til premier til denne klassen etter avtale.
FREESTYLE/DISCOJAZZ
Det danses etter reglement fra grenseksjonen for freestyle/discojazz i Norges Danseforbund.
(http://dansing.no/grener/freestyle/ ).
I Regionen Vest Norge danses det spot i mester (freestyle) i tillegg til i Champ og elite.
Bedømmelsen i mester følger reglemente for champ og elite.
I konkurranser i regi av kretsene, vil det gis poeng etter normal skala til opprykk opp til
mesterklassen og mester til champ. For elite, må man opparbeide seg poeng på nasjonale
konkurranser utlyst av seksjonen.
Det er i tillegg besluttet nytt poengsystem for Vestlandsserien avhengig av hvor mange som er i
finalen.
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DOMMERE
Det skal benyttes minimum 3 dommere og 1 hoveddommer som tas ut av kretsstyret. Regionen
følger forøvrig dommerkriterier i henhold til Norges Danseforbund.
Det er mulighet for å bruke dommerpanelet også til andre aktiviteter i sammenheng med
konkurranse, for eksempel merkeprøver (sportsdans), treningssamling osv. Dersom dommere skal
benyttes til trening må dette alltid gjennomføres i etterkant av konkurransen.
Dommerhonorar er de til enhver tid gjeldende satser gitt fra Norges Danseforbund.
STARTKONTINGENT
Arrangørklubben skal betale kr 1 000 per avholdt konkurranse og kr 10 per deltagende danser i alle
dansegrenene til kretsen for dekning av fellespremieringen.
SPORTSDANS, SWING OG ØVRIGE PARDANSER
Startkontingent pr par er kr 200,- i pr .
FREESTYLE/DISCOJAZZ, SLOWDANCE OG HIPHOP
Startkontingent i singel er kr 125,-, i slowdance kr 125,-, i dobbel kr 200,- og team kr 400.
ØVRIGE DANSEGRENER
For øvrige dansegrener fastsettes startkontingent av kretsstyret.

FORFALL, UTESTENGELSE
Startkontingent tilbakebetales ikke ved sykdomsforfall.
Det gis anledning til at kretsstyret kan utestenge klubber som skylder kretskontingent eller
startkontingent for en tidligere konkurranse. Vedkommende klubb kan da ikke melde på dansere til
nye konkurranser før utestående er betalt.

PREMIERING
ENKELTRUNDER I VESTLANDSSERIEN
Barn /under 11 år: Lik premiering til alle. Anbefalingen er å gi små pokaler.
Det skal tilstrebes lik premiering mellom dansegrenene.
SERIEMESTER
Kretsen er ansvarlig for innkjøp av premiene til Seriemesterene.

